ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни
автомобили собственост на БЕХ ЕАД
I. Дейности
1. Диагностика и ремонт на ходовата част, спирачна система и кормилната уредба;
1.1 Диагностика и ремонт на съединител, скоростна кутия и диференциал;
1.2 Диагностика и ремонт на ел.инсталацията;
1.3 Диагностика и ремонт на двигател;
1.4 Подмяна на ауспухови тръби и гърнета;
1.5 Всички останали необходими дейности по обслужването и поддържането на
автомобилите.
2. Подмяна на консумативи/принадлежности – масла, филтри, антифриз, спирачна
течност, акумулаторни батерии и др.;
3. Цялостна организация за изпълнение на „Извънгаранционно сервизно обслужване и
ремонт на служебни автомобили собственост на БЕХ ЕАД”.
4. Извършване на следните операции:
4.1 Безплатни периодични технически прегледи на автомобилите за установяване
състоянието на основните им възли и системи, осигуряващи безопасността на
движението (спирачна, кормилна и осветителна системи, ходова част (окачване на
преден и заден мост), проверка състоянието на климатичните системи на автомобилите,
технико-икономически консултации във връзка с настъпили застрахователни събития по
автомобилите собственост на Възложителя, проверка и подготовка за експлоатация на
автомобилите през есенно-зимните и пролетно-летните периоди;
4.2 Цялостна диагностика на МПС;
4.3 Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната
кутия, ръчна спирачка, карданно предаване;
4.4 Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост,
спирачна система, окачване на автомобила;
4.5 Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост,
спирачна система, окачване на автомобила;
4.6 Техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на
автомобила, горивната система;
4.7 Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и регулиране на
преден мост;
4.8 Текущ ремонт – извършват се при необходимост;
4.9 Проверка заредеността на акумулаторните батерии – извършва се при периодично
техническо обслужване и необходимост;
4.10 Проверка и зареждане на климатични системи – извършва се при периодично
техническо обслужване за подготовка на служебните МПС за експлоатация в пролетнолетния период и при необходимост;

5. Извършване на контрол на качеството на цялостното изпълнение на поръчката на
възложителя, свързана със сервизното обслужване, поддръжката и ремонта на служебни
автомобили собственост на БЕХ ЕАД.
6. Цялостното изпълнение на дейностите по предмета на пopъчката, следва да се
извършва в гр. София в универсални сервизи на избрания Изпълнител. Вложените и
монтирани резервни части, материали, консумативи и принадлежности да бъдат нови,
оригинални и неупотребявани, съответстващи на марката и модела на МПС, като ги
фактурира по цени, посочени в офертата.
7. Извършване на качествено и експедитивно сервизното обслужване и ремонт на МПС
на възложителя, а именно:
7.1
за леки ремонти (основни и спомагателни агрегати, при които не се налага
демонтаж на агрегати): до 2 /два/ работни дни от момента на заявяване на ремонта;
7.2
за средно тежки ремонти (при които не се налага демонтаж на основни
агрегати): до 5 /пет/ работни дни от момента на заявяване на ремонта;
7.3
за тежки ремонти (при които се налага демонтаж на основни агрегати):
до10/десет/ работни дни от момента на заявяване на ремонта.
8. Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния
срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни
части, както и транспортирането на служебни МПС до сервиза, ако е необходимо.
9. Прием на служебните МПС на Възложителя с предимство – приемане в сервиза до 1
(един) час след заявка за извършване на техническо обслужване/ текущ ремонт;
10. Охрана на служебните МПС, изчакващи доставка на части и извършване на текущ
ремонт.
11. Поемане на гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонти не помалка от 12 месеца, а по отношение на вложените резервни части – не по-малко от
гаранцията на производителя.
II. Списък на служебните извънгаранционни автомобили, собственост на БЕХ
ЕАД:
1
2
3
4
5
6
7
8

Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г. , рег. номер СА7580НТ
Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г. , рег. номер СА7568НТ
Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г. , рег. номер СА7578НТ
Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г. , рег. номер СА7836НТ
Фолксваген Мултиван 2.0 TDI, 2012г. с рег. номер СА4502ТК
Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2014 г., рег. номер СА6099ХМ
Хюндай Санта Фе 2.2 ТDI, 2009 г. , рег. номер СА7609НТ
Волво S60, D3 2014 г., рег. номер СА7738ХК

9 Волво S60, D3 2014 г., рег. номер СА7740ХК
III. Обем
№
1 Маслена помпа

Резервни части

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
25
26
27
28

Водна помпа
Ангренажен ремък
Термостат
Динамо
Запалителни свещи
Клапани
Каре кардан
Предни амортисьори
Задни амортисьори
Предна главина
Лагер предна главина
Задна главина
Лагер задна главина
Кормилна щанга
Стартер
Спирачни дискове
Предни накладки
Задни накладки
Спирачни цилиндри
Шарнирен болт
Полуоска
Съединител комплект
Смяна втулка(тампон)носач
Маншон каре
Предни спирачни апарати
Реглаж преден мост
Кормилен накрайник
Дюза дизел
Бензинова помпа

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
1
2

Консумативи
Двигателно масло
Масло скоростна кутия
Антифриз
Спирачна течност
Течност чистачки
Маслен филтър
Въздушен филтър
Горивен филтър
Филтър купе
Зареждане на климатична инсталация
Акумулатор

Годишен технически преглед /ГТП/ за съответната марка автомобил
Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г.
Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г.

3
4
5
6
7

Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г.
Хюндай Санта Фе 2.2 ТDI, 2009 г.
Фолксваген Мултиван 2.0 TDI, 2012 г.
Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2014 г.
Волво S60, D3, 2014 г.

Забележки:
* Възложителят заплаща по банков път на участника направените от него разходи по
сервизно обслужване и ремонт за предходния месец, до 15 (петнадесет) дни след
получаване на съответната фактура и приемно-предавателен протокол с опис на
доставените и вложените артикули и количества, и извършените операции.
** Участниците следва да подадат оферта за целия обем на процедурата. В случай, че
не е посочена цена по дадена позиция, офертата няма да бъде оценявана.
*** Възложителят си запазва правото, по време на действието на договора, да възлага
допълнителни дейности по техническото обслужване на автомобилите. Цените за
съответните дейности се определят на база ценовата листа на Изпълнителя, при
използване на предложената търговска отстъпка за резервни части, при съгласуване
от страна на Възложителя.

